KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan mengucapkan alhamdulillah segala Puji Bagi Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi

yang

berjudul
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bimbingan dari berbagai pihak, yang pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan
tepat pada waktunya.Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan ucapan terima
kasih kepada:
1. Allah SWT, yang selalu memberikan kesehatan lahir batin, kekuatan dan
kasih sayang-Nya serta ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini.
2. Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc. selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia.
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Komputer.
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5. Bella Hardiyana,S.Kom.,M.Kom selaku dosen wali SI-3 angkatan 2015 dan
juga sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan motivasi,
pengarahan dan masukan-masukan kepada penulis sehingga skripsi ini
dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
6. Erna Susilawati, SS., MM selaku dosen penguji yang telah banyak
meluangkan waktu guna mengarahkan, menguji, dan memberikan petunjuk
yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
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7. Julian Chandra W, S.Kom., M.Kom selaku dosen penguji yang telah banyak
meluangkan waktu guna mengarahkan, menguji, dan memberikan petunjuk
yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen pengajar

yang telah memberikan ilmu kepada penulis

mudah-mudahan ilmu yang diajarkan bermanfaat dan menjadi amal
kebaikan.
9. Orangtua yang selalu mendoakan serta memberikan support kepada penulis
dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Muhamad Taufik Hidayat,M.P.d selaku direktur operasional di PT.Eshan
Mega Propertindo yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan
penelitian.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan
satu-persatu terima kasih atas dorongan , motivasi, serta doa yang sangat
berharga bagi penulis.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak
kekurangannya. Saran dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk
kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat
bagi para pembaca.
Wassalamu’alaikum Wr,Wb.
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